
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 

-------------------------------------- 
  

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  
  

  ประกาศ ณ วันที่        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
    
    

  
  

(นายจีรพันธ์  จำรัส) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม 

 

  
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

..................................................... ................................................................................

.............................................................................................................................................

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

10 มกราคม 2565 9,406,115.85

9,985,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   นิธิศ อิ่นศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   กุลฉัตร ธรรมขันแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

       7.3   เจษฎา กาวิละ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ๔๕-๐๐๒ สายเลียบลำเหมืองร่องสะเด็ด

(ตอนบน) ถึง สายดอกคำใต้-บ้านถ้ำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐

เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๐๐ ตารางเมตร

โดยสังเขป

นิธิศ อิ่นศิริ

10 มกราคม 2565 14:32:15



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ๔๕-๐๐๒ สายเลียบลำเหมืองร่องสะเด็ด (ตอนบน) ถึง สายดอกคำใต้-บ้านถ้ำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลดอนศรีชุม

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม/องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานดิน (EARTHWORK)

      1.1 งานถางป่าและขุดตอ

60,258.00 4.861.34013.6316,600.000ตร.ม. 80,751.74         1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง

(CLEARING AND GRUBBING)

1

   2.  งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE

AND BASE COURSES)

      2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
393,229.10 634.891.3401473.77830.000ลบ.ม. 526,966.31         2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(SAND CUSHION UNDER CONCRETE

PAVEMENT)

2

   3.  งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

      3.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)

 3หน้า 1 จาก

 นิธิศ อิ่นศิริ

10 มกราคม 2565 14:32:16



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ๔๕-๐๐๒ สายเลียบลำเหมืองร่องสะเด็ด (ตอนบน) ถึง สายดอกคำใต้-บ้านถ้ำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลดอนศรีชุม

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม/องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

6,279,614.00 506.941.3401378.2916,600.000ตร.ม. 8,415,310.72         3.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

3

208,662.00 84.221.340162.853,320.000เมตร 279,627.94         3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

4

21,974.36 179.551.3401133.99164.000เมตร 29,447.83         3.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

5

   4.  งานไหล่ทาง

      4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

         4.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

55,228.20 118.891.340188.72622.500ลบ.ม. 74,011.31            4.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม

(กรณีมีการผสมวัสดุอื่น) (SOIL AGGREGATE

SHOULDER)

6

รวมราคากลาง 9,406,115.85

 3หน้า 2 จาก

 นิธิศ อิ่นศิริ

10 มกราคม 2565 14:32:16



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ๔๕-๐๐๒ สายเลียบลำเหมืองร่องสะเด็ด (ตอนบน) ถึง สายดอกคำใต้-บ้านถ้ำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลดอนศรีชุม

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม/องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

 3หน้า 3 จาก

 นิธิศ อิ่นศิริ

10 มกราคม 2565 14:32:16



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ๔๕-๐๐๒ สายเลียบลำเหมืองร่องสะเด็ด (ตอนบน) ถึง สายดอกคำใต้-บ้านถ้ำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลดอนศรีชุม

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม/องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

  เจษฎา กาวิละ  

(  เจษฎา กาวิละ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  นิธิศ อิ่นศิริ  

(  นิธิศ อิ่นศิริ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  กุลฉัตร ธรรมขันแก้ว  

(  กุลฉัตร ธรรมขันแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

10 มกราคม 2565

 นิธิศ อิ่นศิริ


